
OFERTA PRACY

Oddział w Polsce brytyjskiej marki Lee Cooper (głównie spodnie Jeans) poszukuje 

sumiennych, odpowiedzialnych i dynamicznych osób do zasilenia naszego zespołu na 

stanowisku

SPRZEDAWCA

Miejsce pracy: Sosnowiec Designer Outlet 

Aktualnie poszukujemy osób ubiegających się o:

• zatrudnienie na niepełny wymiar czasu pracy (praca dodatkowa dla studentów głównie w 

weekendy, mile widziana dyspozycyjność również w tygodniu np. 2 dni) 

TWOIM ZADANIEM BĘDZIE: 

• obsługa klienta w oparciu o standardy firmy

• realizacja planów sprzedażowych

• dbanie o ekspozycję towaru na sali sprzedaży, przyjmowanie dostaw oraz utrzymanie 

porządku w magazynie

SZUKAMY OSOBY KTÓRA:

• jest pełna pozytywnej energii

• lubi kontakt z ludźmi i pracę w zespole

• pasjonuje się modą

• ma skończone 18 lat

• posiada status studenta



OFERUJEMY:

• ciekawą i pełną wyzwań pracę

• atrakcyjne warunki zatrudnienia

• szkolenie z zakresu standardów obsługi klienta

• pracę w młodym i dynamicznym zespole

• atrakcyjne zniżki na zakup odzieży w naszych sklepach.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV na adres 

sosnowiec.factory@leecooper.pl  lub dostarczenie osobiście w naszym sklepie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie 

moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Kamex II Mlek i Kania sp. j. w Częstochowie przy ul 

Ogrodowej 66A. Dane przetwarzane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do

treści swoich danych, poprawiania ich, żądania usunięcia, przeniesienia ich oraz prawo do wniesienia 

skarg. Kamex II Mlek i Kania sp. j nie będzie przekazywać danych innym podmiotom. Dane będą 

przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne dla przeprowadzenia procesu rekrutacji, nie dłużej niż

6 miesięcy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia 

procesu rekrutacji.

 Pełna treść dostępna na naszej stronie internetowej www.leecooper.pl

mailto:sosnowiec.factory@leecooper.pl

